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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Vlees en slachtafval van 
varkens 

0203 
0206 

0209 
0210 

Uruguay 

 
 
 
II. ALGEMEEN CERTIFICAAT 
 

Code FAVV Titel van het certificaat  
   
EX.VTP.AA.07.05 Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van vlees van 

als huisdier gehouden varkens 
4 blz. 

 
Uruguay aanvaardt de versie 07.05 van het algemeen certificaat voor de uitvoer van 
varkensvlees. Indien een andere versie beschikbaar is op de website van het FAVV, 
gelieve de LCE te contacteren vooraleer over te gaan tot certificering / export. 
 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export naar Uruguay 
 
Uruguay past geen gesloten lijst toe. Het is niet noodzakelijk om over een 
exporterkenning voor Uruguay te beschikken. 
 
De operator moet wel over een invoervergunning beschikken. Daarin worden de 
producten beschreven, die uitgevoerd mogen worden.  
Het is de verantwoordelijkheid van de operator om de nodige stappen te zetten om deze 
invoervergunning te verkrijgen. Informatie en documenten zijn beschikbaar op de 
website van de Uruguayaanse autoriteiten. 
Een ‘monografie goedgekeurd door de bevoegde overheid’ moet worden toegevoegd 
aan de invoervergunningaanvraag. 

- Onder ‘monografie’ moet een beschrijving van het product en een flowchart van 
het productieproces worden verstaan.  

- Een dergelijk document kan worden ondertekend door een inspecteur of een 
persoon belast met opdracht van het FAVV, voor zover het enkel info over een 
algemene beschrijving van het product en zijn productieproces bevat. Het FAVV 
zal geen document ondertekenen die informatie bevat betreffende de kwaliteit 
van het product of die niet onder haar bevoegdheid valt. 

 
 
 

https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/tramites-y-servicios/formularios/solicitud-importacion-comite-importaciones-formulario-instructivo
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/tramites-y-servicios/formularios/solicitud-importacion-comite-importaciones-formulario-instructivo
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IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Additionele verklaringen 
 
De volgende additionele verklaringen moeten worden toegevoegd op het certificaat, in 
het vakje onderaan het certificaat dat hiervoor bestemd is. 
 
 
1. 

 
La carne procede de animales nacidos, criados y sacrificados en Bélgica / 
Het vlees is afkomstig van dieren die in België geboren, gekweekt en geslacht zijn 
/ 
La viande est issue d’animaux nés, élevés et abattus en Belgique. 
 

2.  En los establecimientos de origen de los cerdos, no se registraron casos de 
síndrome reproductivo y respiratorio porcino (SRRP) durante los 6 meses 
anteriores a la faena / 
In de bedrijven van oorsprong van de varkens werd er geen geval van porciene 
respiratoir reproductief syndroom (PRRS) geregistreerd in de 6 maanden 
voorafgaand aan het slachten / 
Dans les exploitations d’origine des porcs, aucun cas de syndrome dysgénésique 
respiratoire porcin (SDRP) n’a été enregistré au cours des 6 mois précédant 
l’abattage. 

  
 
 
Oorsprong van de varkens (additionele verklaring nr. 1) 
 
Het vlees moet afkomstig zijn van varkens geboren en gekweekt in België. 
 
De eis met betrekking tot de oorsprong van de varkens is gedetailleerd in het document 
VKI – Exportvoorwaarden varkens gepubliceerd op de website van het FAVV. 
 
Door “Uruguay” te vermelden in deel 2, punt 4 van het VKI-document dat de varkens 
naar het slachthuis vergezelt, garandeert de kweker van het vetmestingbedrijf dat de 
varkens die hij naar het slachthuis stuurt aan deze voorwaarde voldoen. 
 
Het slachthuis controleert de informatie aanwezig op het VKI-document. Het voldoen 
aan deze eis kan nadien stroomafwaarts in de keten worden gecommuniceerd aan de 
hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI van deze instructie). 
 
 
Herkomst van het vlees (additionele verklaring nr. 1) 
 
Het vlees moet in België verkregen zijn: alle productiestappen moeten in België 
plaatsvinden. Het vlees moet dus in Belgische inrichtingen gekanaliseerd zijn. 
 
Het voldoen aan deze eis moet in de keten worden doorgegeven aan de hand van een 
pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI van deze instructie). 

https://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/uruguay/varken/
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- Slachthuizen gelegen in België mogen het vlees van de varkens die ze geslacht 
hebben pre-attesteren voor Uruguay. 

- Inrichtingen stroomafwaarts van het slachthuis mogen het vlees pre-attesteren 
voor Uruguay voor zover de grondstoffen / het vlees die ze zelf hebben gebruikt 
gepre-attesteerd waren / was voor Uruguay. 

 
 
Sanitaire status van de bedrijven van herkomst van de varkens (additionele verklaring 
nr. 2) 
 
Het uitgevoerde vlees moet afgeleid zijn van varkens afkomstig uit bedrijven waar zich 
geen gevallen van porciene respiratoir reproductief syndroom (PRRS) hebben 
voorgedaan gedurende de 3 maanden voorafgaand aan het vertrek naar het slachthuis. 
Deze eis is van toepassing op de vetmestingbedrijven van de varkens. 
 
De eis met betrekking tot de sanitaire status van de bedrijven van herkomst van de 
varkens is gedetailleerd in het document VKI – Exportvoorwaarden varkens 
gepubliceerd op de website van het FAVV. 
 
Door “Uruguay” te vermelden in deel 2 punt 4 van het VKI-document dat de varkens 
naar het slachthuis vergezelt, garandeert de kweker van het vetmestingbedrijf dat de 
varkens die hij naar het slachthuis stuurt aan deze voorwaarde voldoen. 
 
Het slachthuis controleert de informatie aanwezig op het VKI-document. Het voldoen 
aan deze eis kan nadien stroomafwaarts in de keten worden gecommuniceerd aan de 
hand van een pre-attestatie op het handelsdocument (zie punt VI van deze instructie). 
 
 
 
V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Algemeen certificaat 
 
Zie de certificeringsvoorwaarden beschreven in de instructie voor het algemene 
certificaat voor varkensvlees. 
 
Punt 1.20: de zending moet verzegeld zijn met een FAVV-zegel of met een zegel van 
de operator (deze moet dan onder toezicht van het FAVV worden aangebracht). 
 
 

https://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/dierlijkeoorspronghumaneconsumptie/uruguay/varken/
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Additionele verklaringen 
 
Verklaringen 1 en 2: deze verklaringen kunnen worden ondertekend voor zover de 
operator de nodige VKI-documenten (slachthuis) of pre-attestaties (inrichtingen 
stroomafwaarts van het slachthuis) kan voorleggen voor de goederen die hij uitvoert. 
 
Datum van slachting  
 
Het uitgevoerde vlees moet na 21 juli 2021 zijn geproduceerd. 
 
Als het vlees tussen 21 juli 2021 en 3 maart 2022 is geproduceerd, mag de 
operator het op eigen risico uitvoeren: het FAVV zal niet tussenbeide komen als 
de container wordt geblokkeerd omwille van de productiedatum van het 
uitgevoerde vlees. 
 
 
 
VI. PRE-ATTESTATIE 
 
De modaliteiten omschreven in de instructie IB.AA.PA-PC betreffende pre-certificering 
/ pre-attestatie zijn van toepassing (zie onder het hoofdstuk “Algemene documenten 
voor de export naar derde landen”). 
 
De doorstroming van de documenten doorheen de productieketen behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de operatoren. 
 
Pre-attestatie 
 
Voor zover een Belgische operator beschikt over de relevante informatie inzake het 
voldoen aan de eisen betreffende: 

- de oorsprong van de varkens (via het VKI-document of een pre-attestatie), 
- de kanalisatie van het vlees in Belgische inrichtingen (omdat hij de dieren zelf 

geslacht heeft of voor Uruguay gepre-attesteerde grondstoffen / producten heeft 
gebruikt), 

- de PRRS-status van de bedrijven van herkomst van de varkens (via het VKI-
document of een pre-attestatie), 

dan mag hij het vlees pre-attesteren voor Uruguay. 
 
De pre-attestatie gebeurt door het aanbrengen van de volgende verklaring op het 
handelsdocument, door de verantwoordelijke van de inrichting. 
 
 
De producten voldoen aan de exportvoorwaarden voor: UY 
 
Naam van de verantwoordelijke: 
Datum en handtekening van de verantwoordelijke: 
 

 

http://www.afsca.be/professionelen/export/

